
HOVEDRUTE FOR SYKKEL 

 

  



KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 

Komprimert kollektivknutepunkt med : 

 Hurtigbårruter med terminalbygg for alle kollektivreisende 

 Lokale busser med 2 + 2 stoppesteder og uavhengig inn- og utkjøring i Sjøgata 

 Regionale busser med 3 + 3 stoppesteder og uavhengig inn- og utkjøring på sjøsiden av Sjøgata 

 Drosjeholdeplass på sjøsiden av Sjøgata (kan også betjene Hurtigrute-passasjerer) 

 Kollektivgate over Torget 

 Håkons gate kan disponeres til byaktiviteter 

 Ganglinje mellom terminalbygget og Richard Kaarbøs plass 

 

 

  



Løsningen vil gi : 

 Et komprimert kollektivknutepunkt med korte omstigningsavstander 

 Nærhet til bysentrum 

 Tilknytning til viktige ganglinjer 

 

 

 

  



KJØREMØNSTER FOR BUSSER 

 

 

Kjøremønster for lokale pendelruter 

 

 

Kjøremønster for gjennomgående regionale ruter 

 

 

Kjøremønster for sør-rettede regionale ruter som 
snur i kollektivknutepunktet 

 

 

Kjøremønster for nord-rettede regionale ruter som 
snur i kollektivknutepunktet 

 

 

  



STORGATA X VERFTSGATA 

 

 

 

 

Hjernegården kan bestå forutsatt at : 

 Hele vegbredden i Storgata benyttes 

 Parkering i Storgata fjernes 

 Sykkelfeltet oppheves i krysset 

 Hele vegbredden i Verftsgata benyttes 

 Parkering i Verftsgata fjernes 

 Det aksepteres at 2 semitrailere er største kjøretøy som kan møtes i kryssene 

  



 

  



Gatebruk 

I det sentrale byområdet bør det prioriteres slik : 

1. Gående 

2. Syklende 

3. Kollektivtrafikk 

4. Biltrafikk 

 

Dersom hovedgata for biltrafikk føres i Storgata – Verftsgata – Fjordgata, vil ikke kysset  

Storgata / Verftsgata gi gode løsninger for syklende og kollektivtrafikk. 

 

Ved å føre hovedgata for biltrafikk i Hans Egedes gata vil : 

En større del av Storgata kunne prioriteres for syklende og kollektivtrafikk 

Ved signalreglering av krysset Storgata / Hvedings gata blir det enkelt i prioritere syklende og 

kollektivtrafikk i forhold til biltrafikk. 

 

I sør kan hovedgata for biltrafikk føres mellom Storgata og Hans Egedes gate i 6. divisjons gate, alternativt 

Sigurds gate. 

 

Det blir behov for tiltak i krysset Hvedings gate / Fjordgata for sikre framkommelighet for store kjøretøy. 

 

  



 

Gatebruk 

  



Hvedings gate x Fjordgata 

Kryssløsninger krever at : 

 Hele vegbredden i Hvedings gate benyttes 

 Parkering i Hvedings gate fjernes 

 Hele vegbredden i Fjordgata 

 Parkering i Fjordgata 

 Det aksepteres at 2 semitrailere er største kjøretøy som kan møtes i kryssene 

 I det nordre hjørnet av krysset må bygget tilpasses i forhold til fortauet 
 

 

 

 

  



PARKERING 

 

Avgrensning av sone der offentlig korttidsparkering prioriteres  i gater og på plasser 

  



Med omlegging av Strandgata må inn- og utkjøring til parkeringsanlegget knyttes til Sjøgata / Standgata. 

 

P-anlegg tilknyttet Havnagata 

 

 

P-anlegg med justert inn- og utkjøkring 
tilknyttetSjøgata / Strandgata  

 

 

  



PARKERINGSNORMER 

Parkeringsnormen for Harstad kunne bygges opp etter modell fra Kongsberg kommuneplan : 

 Geografisk inndeling i soner med ulike parkeringsnorm 

 Skille mellom krav og retningslinjer 

 Skille mellom minimums- og maksimumsnormer 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



 

 

  



 

 

Retningslinje 

 

 


